
Skolpaketet
Vår och höst innebär högsäsong för klubbens skolpaket. Under många år har genom VSK 
Sportident funnits tillgängligt för kommunens skolor. Vidare finns ett bra kartunderlag och 
möjligheter att genomföra bra skolorientering på olika nivåer. För skolans elever har betytt 
mycket att få uppleva glädjen i orientering – bra kartor, Sportident och stöd till 
idrottslärarna. Vad har då hänt under våren 2022?

Blåsut /Öxnered skolor
Jenny Nyman arbetar som idrottslärare på dessa skolor – och då blir Sportident ett 
självklart inslag. Jag besöker Jenny en solig majdag. Idag har årskurs tre orientering på 
skolgården och dess närområde. Det går inte att ta miste på barnens glädje och 
engagemang. Nyfiket vill de ha sina kvitton och det märks att de har god vana.

Birger Sjöberg Gymnasiet
Gymnasiet tog under våren kontakt med klubben och var nyfikna på Sportident. Tidigare 
har de haft OL-dag på skidstugan – utan Sportident. Efter samtal med skolan – och viss 
övertalning - tog Lasse Hogedal fram fina banor på bra karta över centrala Onsjö. Det blev 
lyckat! Eleverna uppskattade dagen och orientering togs till en ny nivå för dem.

Granåsskolan
Granåsskolan är en flitig användare av Sportident. Här är det Skogsvargarna genom Peter 
Strömdahl som tagit fram bra kartor. Björkåsparken är fantastisk för skolorientering men 
även skolans närområde med Hallevi är bra för just skolorientering.

Silvertärnan 7-9
Patrik Forsberg är Idrottslärare på Silvertärnan 7-9. Våra stora skolor runt sportcentrum 
använder Sportident – men sällan i Arenaområdet. Med flera tusen elever i samma 
område är det känsligt att sätta ut enheter. Patrik hade i år istället  Microorietering  på 
Vänersvallen. Han menar att det brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen – och 
ger också en viss bild av eleverna förmåga att tolka en karta.

Norra skolan
De har under många år använt Sportident i fina Skräckeparken. Emelie Svalin 
introducerade detta på skolan – och traditionen lever kvar. På skolan finns också 
möjligheter för de äldre barnen att utforska området runt bandygrytan och Holmängen – 
verkligt fina områden!
 
Dalboskolan
Här är det ett sämre underlag vad det gäller kartor. De väljer att utforska olika områden 
och bussa eleverna dit. I år var det skolorientering på Bergagården. Skolan har upptäckt 
Sportident och den stora skillnad det gör för eleverna. Med lämplig karta och kontroller på 
rätt nivå blir det en fin upplevelse för dem.

Skolpaketet under 15 år…
Gissar att skolpaket 1 är cirka 15 år gammalt. Pinnar, enheter och skrivare håller kvalitet 
och är tillförlitligt. Ett gott exempel är den enhet som försvann och ersattes av en ny – två 
år senare hittades den i en häck och var fullt fungerande! Jesper Stenström gör ett viktigt 
arbete att stötta i den service som krävs. Vidare finns alltid en stor hjälpsamhet och gott 
samarbete i klubben i att stötta. Från alla kommunens skolor – ett stort tack till VSK!
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